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Protokół nr XLVI/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 25 sierpnia 2017 r. w godz. od 15:00 do 19.15 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady XLVI sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Witam radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, 

zaproszonych gości, jarocińskie media. Witam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich 

zaproszonych gości. Listy obecności radnych i pracowników oraz zaproszonych gości stanowią 

załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do protokołu. Nieobecny radny M. Małynicz.  

Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Jarocińskiego zwrócił się o wprowadzenie autopoprawek 

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok oraz autopoprawek do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

 

Radny J. Zegar – dzwonił do mnie przed chwilą kolega radny Walczak, który spóźni się na  

sesję i kazał się zapytać dlaczego nie ma w programie punktu zawierającego projekt uchwały, 

który zgłosił odnośnie przekazania dokumentacji dla Gminy Jarocin. To było złożone na pana 

ręce na ostatniej sesji i miało być ujęte w programie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – żebym ja mógł jako Przewodniczący tą 
uchwałę wnieść, to powinno z Zarządu do mnie wpłynąć. Zarząd nie wyraził zgody. Jest zgoda 

Zarządu pod jednym warunkiem, że trzeba za to zapłacić.  
 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – ja chciałem zwrócić uwagę, że z przyczyn 

formalnych Przewodniczący Rady nie mógł wprowadzić tego punktu do porządku obrad, 

ponieważ ten wniosek nie był w odpowiedni sposób złożony, a przede wszystkim nie został 

zaopiniowany i przegłosowany przez Wysoką Radę.  
 

Radny J. Zegar – nie wiedziałem Panie Przewodniczący, że pan ma adwokata.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – to jest sesja, każdy radny ma prawo 

zabrać głos, a tym bardziej członek Zarządu. To Zarząd opiniuje i to Zarząd przesyła projekty 

uchwał do wysokiej Rady. Dlatego stanowisko i głos pana Martuzalskiego jest jak najbardziej 

zasadne. Ja też wszystkiego nie wiem, dlatego w niektórych sprawach posiłkuje się Zarządem.  

Poddaję porządek obrad pod głosowanie, kto jest za przyjęciem proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję. Jedna osoba się wstrzymała, 17 radnych było „za”. Porządek obrad 46 sesji został 

przez Wysoką Radę przyjęty.  

 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – protokoły z 44 i 45 sesji Rady Powiatu 

były wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 od dnia 

21 sierpnia 2017 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do niego zgłoszone 

żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad 44 i 45 sesji 

Rady Powiatu V kadencji.  
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Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę Pana Starostę Teodora 

Grobelnego o przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 44 sesji Rady 

Powiatu.” 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po 

44 sesji Rady Powiatu zostało zamieszczone w programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. Jeśli ktoś z Państwa radnych ma pytania to bardzo proszę? Nie 

widzę. W związku z tym przejdę do krótkiego sprawozdania z działalności Starosty 

Jarocińskiego. Będzie to wybiórcze, bo działań było bardzo dużo. Ostatnia sesja zwyczajna 

odbyła się 29 czerwca. W dniu 2 lipca spotkaliśmy się w Ratuszu z zespołami ludowymi 

z różnych krajów zaproszonymi przez Stowarzyszenie Potarzyca. 3 lipca br. wziąłem udział 

w Konwencie Starostów w Biedrusku. Były omawiane sprawy związane ze „schetynówkami”, 

reformą oświaty. 14 lipca nastąpiło oficjalne przekazanie Pałacu w Zakrzewie spadkobiercom, 

rodzinie Drachaimów. Ponieważ przebywałem na urlopie odbyło się to przy udziale 

pozostałych członków Zarządu. 27 lipca odbyło się pierwsze spotkanie z ratownikami 

w ramach Komisji Zdrowia. 10 sierpnia odbyły się ćwiczenia kryzysowe Państwowej Straży 

Pożarnej z wyjazdem na obwodnicę. Ćwiczono rozbiórkę przegród dzielących pasy ruchu na 

obwodnicy Jarocina. 12 sierpnia po wichurze nastąpiły działania w terenie, ja na terenie Gminy 

Jaraczewo a pan Kuzdżał na terenie Gminy Żerków. Gmina Kotlin nie ucierpiała, a na terenie 

Jarocina szkody były niewielkie. Dlatego udaliśmy się do tamtych gmin w celu bezpośredniego 

zabezpieczenia szkód. Byliśmy również w parku w Porębie. Znajduje  się tam dwór stanowiący 

własność powiatu. Park został doszczętnie zniszczony, jeśli chodzi o drzewostan. Dach został 

podziurawiony przez spadające gałęzie i nadaje się do rozbiórki i remontu. Mieszka tam 

dziewięć rodzin. Pan Kuzdżał na terenie Gminy Żerków również szacował i zapobiegał stratom 

przy współudziale Referatu Dróg Powiatowych. Bardzo sprawnie udrożnili i przygotowali 

poszczególne drogi powiatowe. 16 sierpnia odbyły się kolejne rozmowy z ratownikami, które 

nadal nie rozstrzygnęły sporu. 17 sierpnia odbyła się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej 

wideokonferencja z Wojewodą z udziałem wszystkich Burmistrzów i Wójta. 21 sierpnia brałem 

udział w obradach Rady Nadzorczej szpitala wraz ze Starostą Drzazgą i p. Martuzalskim. Po 

tych obradach odbyły się kolejne rozmowy z ratownikami, które przyniosły pełne 

porozumienie. Ratownicy odstąpili od protestu i postanowili wycofać swoje wypowiedzenia 

z pracy dla dobra wszystkich mieszkańców naszego powiatu. 23 sierpnia nastąpiło podpisanie 

w Urzędzie Marszałkowskim umowy na informatyzację usług medycznych. Oprócz mnie 

i Wicestarosty obecny był również Prezes Zarządu Spółki pan Mazurek oraz Skarbnik Powiatu 

pan Jacek Jędrzejak. 24 sierpnia kolejna wideokonferencja z Wojewodą i również narada na 

temat najniższego wynagrodzenia. Tutaj brał udział p. Martuzalski oraz p. Mazurek, Prezes 

szpitala. Dzisiaj do południa odbyło się również spotkanie z Wicewojewodą p. Barbarą Maląg. 

Spotkanie na temat ratownictwa medycznego w naszym powiecie było już łatwe i przyjemne.  

Po powrocie z Poznania odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, czego nie ma jeszcze 

w sprawozdaniu. Posiedzenie zostało poświęcone tematowi likwidacji szkód po wichurze 

z 11 sierpnia. Rezultaty z tego posiedzenia zostały przedstawione dziś w formie autopoprawek 

do budżetu powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Czy do przedstawionego 

sprawozdania są pytania? 

 

Radny K. Matuszak – chciałem podkreślić, bo pan Starosta wspomniał o negocjacjach 

z ratownikami medycznymi, że z mojej inicjatywy i inicjatywy Wiceprzewodniczącej Komisji 
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Zdrowia pani Bronisławy Włodarczyk spotkaliśmy się najpierw Zarządem Szpitala i Radą 
Nadzorczą oraz Zarządem Powiatu. Następnie odbyło się spotkanie z ratownikami w dość 
burzliwej dyskusji. Chciałem podkreślić rolę Komisji Zdrowia. Takie działania były i stały się 
przyczółkiem do dalszych negocjacji i dobrego zakończenia.  

 

Ad. pkt. 4. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt to sprawozdanie 

z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIV sesji Rady Powiatu. Ja 

odbyłem dwa ważne spotkania. Pierwsze spotkanie to udział wraz z Panem Starostą 
w dożynkach gminnych w Gminie Jaraczewo. Charakter świąteczny był przyćmiony. Gmina 

Jaraczewo najbardziej ucierpiała podczas nawałnicy. Nie podzielałem zdania niektórych 

włodarzy, że tragedia. Tragedia jest wtedy, kiedy ludzie giną. Jest dramat, jest nieszczęście, ale 

nikt nie zginął w naszym powiecie. Wszystko można odbudować. Drugie spotkanie z panią 
sołtys na temat zakończonej inwestycji w Zalesiu. Na drodze Góra – Zalesie została odnowiona 

nawierzchnia, wykopany rów odwadniający. Złożyliśmy wniosek do Zarządu, że zakręt jest do 

opracowania, brakowało barierek ochronnych. Jednak pod kierownictwem członka Zarządu 

p. Kuzdżala zostało to pozytywnie załatwione dla mieszkańców. W imieniu mieszkańców 

Zalesia bardzo dziękuję. Dzisiaj zauważyłem, że wykasza się rowy i praca idzie pełną parą.  
 

Radny L. Bajda - pomimo przerwy urlopowej, tradycyjnie pełniłem dyżur. Łącznie przyjąłem 

dwie osoby w sprawach pisania wniosków grantowych na różnego rodzaju szkolenia. Także 

w dniach 7 do 9 sierpnia w Chodzieży uczestniczyłem w spotkaniach dotyczących 

przedsiębiorczości. 

 

Ad. pkt. 5. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku. 

 

Radna B. Włodarczyk , Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie z działalności 

Komisji rewizyjnej w pierwszym półroczu tego roku zostało zamieszczone w programie esesja. 

Jeżeli byłyby jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Sprawozdanie również zostało 

przyjęte przez członków Komisji, ponieważ w tym tygodniu odbyliśmy posiedzenie. Sądzę, że 

wszystko jest dokładnie opisane. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Pytań nie było.  

 

Ad. pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt to informacja dotycząca 

sprawozdania finansowego "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. za 2016 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Zostało również zamieszczone w programie 

esesja. Jest teraz czas by zadawać pytania panu Prezesowi Zarządu p. Leszkowi Mazurkowi. 

Nie widzę. 
 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – podczas posiedzenia Komisji radni domagali 

się prezentacji, mieli wiele wątpliwości i pytań. Dzisiaj się okazuje, że te wątpliwości umknęły. 

Chciałem wrócić do tego punktu, który jest zwieńczeniem pewnego etapu, który jest naszym 

udziałem. W lutym tego roku zmienił się nie tylko Zarząd Powiatu na czele z panem Starostą 
Teodorem Grobelnym, ale również Zarząd szpitala. To sprawozdanie, które zostało 

przedstawione Wysokiej Radzie za 2016 rok podkreśla i doprecyzowuje materiały i prace, 

w których braliśmy udział w ciągu tego pół roku. Pozwoliłem sobie przez ostatnie 2 dni 
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wykonać krótką pracę. Przeanalizowałem materiały, które wynikają z prac Wysokiej Rady 

dotyczących szpitala w 2016 roku. Wnioski wynikające z informacji, z audytu, a także z badań 
biegłego jasno wskazują, że odziedziczona przez nas Spółka była w sposób dramatycznie zły 

zarządzana. Efektem tego są wyniki finansowe zawarte w tym materiale. Najważniejsze są 
wnioski końcowe co do przyszłości. Tutaj biegły rewident wskazuje dwa elementy, które 

chciałem wskazać i podkreślić. Jak chodzi o ocenę sytuacji finansowej Spółki, można określić 
jednym zdaniem, że Spółka w roku 2015 i w latach poprzednich obarczona została tym, że 

przyrost z kosztów jest tak jak i w roku 2016 o wiele większy od przychodów. Natomiast na co 

zwrócił biegły w analizie uwagę, to te materiały przedstawione w 2017 przez obecny Zarząd 

dotyczące tych zamierzeń nakreślonych w najbliższym okresie, to cytuję: „planowane zmiany 

funkcjonowania Spółki powinny pozwolić w roku 2017 i w latach następnych lepiej 

kontrolować i poprawiać relację przychodów i kosztów”. Chcę przypomnieć sesję poprzednią, 
kiedy musieliśmy na wniosek Zarządu szpitala podjąć decyzję o udzieleniu pożyczki szpitalowi 

na obsługę zobowiązań krótkoterminowych, żeby szpital mógł realizować między innymi 

swoje zobowiązania wynikające z kodeksu pracy czy umów cywilno-prawnych w stosunku do 

osób pracujących w szpitalu. W tym materiale, który otrzymali wszyscy radni, a materiał jest 

bardzo obszerny, są wyniki finansowe, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do 

kondycji finansowej. Po 7 latach zarządzania szpitalem efekt jest bez zakłamywania 

rzeczywistości bardzo trudny i złożony. Stoi bardzo złożone zadanie nie tylko przez Zarządem 

szpitala, ale również przed Zarządem Powiatu jak i Wysoką Radą. Naprawienie tej sytuacji 

nijak nie jest proste, ale będzie przede wszystkim dość długotrwale i wymagające ogromu prac 

i nakładów finansowych ze strony powiatu. W materiałach jest tabelka z wynikiem finansowym 

netto, który wskazuje na przełomie lat, jak ta trudna sytuacja szpitala została wygenerowana 

w poszczególnych latach. Jasno z tego wykresu widać, że praktycznie od 2013 roku wynik 

finansowy szpitala balansował pomiędzy 3,4 mln do 1,4 mln. Nie widać w tym elemencie 

żadnego symptomu, który by zmienił tą sytuację. Wynik finansowy Spółki, jest o tyle ważny 

żeby w taki prosty sposób określić tendencję i sposób zarzadzania Spółką. To co wynika z tych 

materiałów, jest bardziej zatrważające. Spółka w ubiegłym roku i na przełomie roku dokonała 

rzeczy niesamowitej. W ubiegłym roku została zbyta nieruchomość, dwie działki przynależne 

Spółce „Szpital Jarociński”. Ta transakcja na około 700 tys zł i te pieniądze zostały 

skonsumowane i ich dzisiaj nie ma. Dodatkowym elementem, o którym powinniśmy wiedzieć 
i wziąć pod uwagę to to, że Spółka dysponowała w Banku Spółdzielczym odnawialnym 

kredytem na dobre funkcjonowanie Spółki. Mam satysfakcję, bo jako jeden z niewielu, 

wskazywałem i pokazywałem na te niebezpieczeństwa, które stoją przed naszą Spółką. Byłem 

przez większość z państwa traktowany, że mówię ciągle mówi o tym samym. Okazało się, że 

miałem rację. Wolałbym się mylić, z uwagi na to, że konsekwencje takiej działalności ponosi 

cały samorząd. Wracając do oceny tego co się wydarzyło w 2016 r. Pani Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej w swoim materiale dotyczącym badania zadań zleconych przez Wysoka 

Radę, pokazała również punkt dotyczący oceny nadzoru właścicielskiego w Spółce. Mam 

pytanie, bo ten punkt po raz drugi znalazł się w planie prac Komisji. Kiedy miałem zaszczyt 

brać udział w obradach Komisji badaliśmy również nadzór właścicielski nad Spółką. Wtedy te 

wnioski nie dla wszystkich były oczywiste. Jakie teraz wnioski z poziomu Komisji na temat 

nadzoru właścicielskiego zostały wyciągnięte? 

 

Radna B. Włodarczyk - wydaje mi się, że wszystkie wnioski zostały sprecyzowane przez dwa 

zespoły kontrolne, które w tym roku badały działalność Zarządu i jego pilnowanie spraw 

szpitala. Zespół pani Nicke i pana Matuszaka oraz drugi zespół pan Walczak i ja, określiły 

dokładnie i nie jest to tajemnicą wojskową. To jest wszystko zawarte w sprawozdaniu 

i zamieszczone w programie e-sesja. Wszyscy radni z tym się zapoznali. W imieniu Komisji 

Rewizyjnej mogę powiedzieć, że przez obecny Zarząd w 2017 r. i  poprzedni Zarząd w 2016 r. 
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prawie na każdym posiedzeniu problem szpitala był omawiany. Może powinno być bardziej 

wnikliwie w poprzednim roku, takie były spostrzeżenia 1 i 2 zespołu. Jeżeli na posiedzeniu 

Zarządu przychodził pan Prezes i powiedział, że brakuje mu pieniędzy i prosił o nie to problem 

został załatwiony. Następna sprawa pracowników, bo był omawiany problem ratowników, to 

zapis był przyjęto do wiadomości. Te sprawozdania które mięliśmy w ręce, może to nie są 
typowo protokoły. Bo protokół, to jest sprawozdanie z tego wszystkiego, co się dzieje na 

posiedzeniu, kto zabierał głos, kto był „za”, kto był „przeciwny”, wszystkie uwagi powinny 

być odnotowane. To co mieliśmy do dyspozycji było zapisem, że dany temat był przedstawiany 

i zaakceptowany właściwie zawsze przez większość Zarządu. Trzy chyba razy w 2016 r. był 

nieobecny p. Mikołaj Szymczak na posiedzeniu Zarządu. Taki wniosek wysnuliśmy jako 

komisja. Byłam obecna na zebraniu Rady Nadzorczej szpitala w tym tygodniu, był również pan 

Starosta i zadałam pytanie konkretne jak to się mogło zdarzyć, a pamiętam jaka była wojna, że 

dwie działki zostały sprzedane, a sądziłam że to była własność powiatu. Uświadomiono mi, że 

te dwie działki zostały aportem wniesione do Spółki szpitala. Miałam pretensje do pana Jantasa, 

że bez porozumienia z Zarządem Powiatu upłynnił te dwie działki. Był trzykrotnie 

zorganizowany przetarg i dopiero za trzecim razem po najniższej cenie działki zostały 

sprzedane. Zostałam uświadomiona, że niestety pan Jantas miał do tego prawo. Do pewnej 

kwoty pan Prezes może robić zakupy i może też do pewnej kwoty rozporządzać majątkiem. Na 

posiedzeniu Komisji padł wniosek, aby przyjrzeć się tym zapisom poprzedniej umowy 

i zweryfikować ją, żebyśmy nie byli jako Rada Powiatu zaskakiwani takimi decyzjami, jak 

np. o sprzedaży studni, co było zaskoczeniem, a druga sprzedaż tych działek również była 

zaskoczeniem. Odsyłam do sprawozdania. Jest wszystko napisane co robiliśmy jako Komisja 

Rewizyjna, z jakim tematami mieliśmy do czynienia. Nie mamy żadnego opóźnienia, bo do 

półrocza mamy wszystko zrealizowane.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – dziękuję. Ja przeczytałem to opracowanie, 

ale uważam, że jest to tak istotne przedsięwzięcie i problem z którym się borykamy, że należała 

się ze strony Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej taka informacja skierowana do Wysokiej 

Rady. Chciałem poruszyć dwie kwestie. Dlaczego przy tym braku chęci ze strony pozostałych 

radnych podnoszę ten temat. Wiedziałem, że w pewnym okresie, szybciej niż później odezwą 
się głosy obciążające za winy nie tej ekipy i tak się dzieje. W wielu wypowiedziach wśród 

prominentnych osób z tzw. Ziemi Jarocińskiej słyszymy, że grupa która w tej chwili zarządza 

powiatem i Prezes narobili takich długów w przeciągu pół roku, jakich nie narobiono w ciągu 

7 lat. To jest wierutne kłamstwo. Są wpisy na stronach facebookowych. Będziemy się odnosić 
do tych kłamstw, ale jest to uzasadnienie do mojego dzisiejszego wystąpienia. Ocena tego roku 

2016 jest nie do końca jasna i jest zakłamana. Chciałem zwrócić uwagę na to, na co zwrócił 

uwagę biegły rewident, który mówił o zwiększeniu strony przychodowej. W ubiegłym roku 

spotkaliśmy się przy zarzadzaniu szpitala z czymś odwrotnym. Przypominam umowę na 

wynajem powierzchni użytkowej i wyposażenia pralni, która została podpisana 29 grudnia 

2016 r., a wniosek o odwołanie poprzedniego Zarządu został złożony 28 grudnia. Dziwny zbieg 

okoliczności. Nie będę już przytaczał negatywnych zapisów tej umowy. Natomiast chciałem 

przedstawić analizę ekonomiczną tego przedsięwzięcia. Każda restrukturyzacja związana 

z tym, aby obniżyć koszty, które musi ponosić Spółka na różnego typu działalność ma przede 

wszystkim jeden cel. Te nowe usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne powinny być 
tańsze. Koszty, które ponosiła Spółka za ubiegły rok, tj 395.862,44 zł, natomiast dzisiaj Spółka 

w cyklu rocznym ponosi koszty 429.120,00 zł. Niby kwota nieznaczna 30 tys zł więcej. 

Dlaczego dokonano restrukturyzacji która przynosi odwrotny skutek od zamierzonego. Spółka 

w ubiegłym roku wykonywała usługi na zewnątrz na kwotę 145.073,13 zł. Czyli w kosztach, 

które przedstawiłem, są również usługi na zewnątrz, a tym samym zyski które uzyskała Spółka 

w wyniku działalności. Z informacji, które otrzymałem ze Spółki szpitalnej dowiedziałem się, 
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że w poprzednich latach Spółka w wyniku działalności i wykonywania usług pralniczych dla 

Szpitala w Ostrowie i DPS w Psarach uzyskiwała zysk między 50-60 tys zł. Jedna pralnica, 

która była użytkowana nowa. Nowa kosztuje między 500-600 tys zł. Sfinansowanie tego 

zakupu to jest wówczas 10-miesięczny zysk z tej działalności. W ostatnim okresie doszło do 

kuriozalnej umowy bardzo szkodliwej dla Spółki, która skutkowała tym, że Spółka ZGO 

NOVA, która obecnie dysponuje tymi pomieszczeniami rozebrała te używane pralnice i według 

oświadczeń one funkcjonowały. W ubiegłym roku na naprawę tych pralnic wykorzystano 

13 tys zł, przy wartości dwóch nowych pralnic 1,2 mln zł. Służby szpitalne wskazują, że przy 

tych zamówieniach, które na dzień dzisiejszy zostały wygaszone, bo szpital nie dysponuje 

pralnią, mógłby w następnych latach osiągać zysk między 7 a 10 tys zł. Czy taka działalność 
mieści się w jakiejkolwiek formie logicznego wytłumaczenia. Szukam argumentów dla 

podejmowania tego typu działań. Dlatego pokazałem dzisiaj materiały dotyczące generowania 

strat. Pytałem już na którejś sesji, czy takie działanie było zamierzone czy wynikało z braku 

wiedzy i amatorszczyzny. To jest jeden z przypadków, który jasno i dobitnie wskazuje dlaczego 

ta spółka ma ogromne trudności. To nie jedyny przypadek. Gdyby tylko problem polegał na 

tym, że należy uruchomić następną działalność w tym miejscu, jest to nie możliwe. Gdyby 

zakładać, że doszłoby w jaki kolwiek sposób do rozwiązania umowy, Spółka Szpital 

Powiatowy w Jarocinie jest pozbawiona wykorzystania tego sprzętu, który został 

zdemontowany. Gdyby Spółka chciała i miała takie możliwości, że doszłoby do rozwiązania 

umowy to sprzęt, który został zdemontowany, nie mógłby być użytkowany. Reasumując 

należałoby kupić nowy za 1,2 mln zł. To jest następny asumpt do rozważań nad decyzją, którą 
podjął na finale swojego zarządzania poprzedni Zarząd Spółki za aprobatą większości państwa 

z Ziemi Jarocińskiej i Zarządu Powiatu, a przede wszystkim Pana Starosty. Nie chciałbym, żeby 

moje wystąpienie było przydługawe, dlatego chciałbym się zwrócić do Prezesa Zarządu, aby 

przedstawił jakiego typu rozstrzygnięcia, które podjął poprzedni Zarząd od połowy roku 2016 

do końca kiedy funkcjonował, czyli do lutego, w jaki sposób będą i skutkują na Spółkę. Jest to 

o tyle ważne, że dzisiaj te decyzje podjęte wtedy mają niebagatelny wpływ na kondycję i 

sytuację Spółki.  

 

Radny K. Matuszak – ja mam inny wniosek. Ja bym chciał po pół roku posłuchać co robimy 

dalej, a nie słuchać historii. Ta historia jest już naprawdę męcząca. Posłuchajmy tego co ma do 

powiedzenia nowy Zarząd na przyszłość, a nie o przeszłości. We wrześniu pan Starosta planuje 

sesję, na której będziemy pokazywali kierunki rozwoju i naprawy sytuacji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – to jest historia, sprawozdanie za 2016 

rok. Pan radny Martuzalski z tego korzysta. Ja bardzo chętnie tego słucham, bo sobie 

odświeżam wnioski. W mojej ocenie troska pana Martuzalskiego wynika z tego, że niestety 

szpital szedł pod sprzedaż. Przedmiotem sporu w mojej koalicji z Ziemią Jarocińską była 

kwestia pewnych wartości i mówienia prawdy co w tej Spółce się dzieje. Na pytanie, czy 

jesteśmy dostosowani do wymogów, czy my mamy standardy, odpowiedź tak mamy, płynność 
finansową mamy, wszystko jest ok. Druga rzecz, ci sami ludzie, członek Zarządu Kuzdżał, 

członek Zarządu Drzazga siedzą, gdzie Rada dała specjalne upoważnienie panu Staroście, że 

osobiście on zajmuje się szpitalem. Czyli przypisano tą role panu Starości Walczakowi, taką 
samą, jak teraz ma Stanisław. Nic z tego nie wyszło. Ogólne zdziwienie. Gdzie dopiero pan 

radny Mazurek przypomniał wszystkim, kiedy zapytał, a nie mięliśmy pojęcia że studnia 

została sprzedana, nie wiedzieliśmy że została wyremontowana, że działki zostały sprzedane to 

wiemy. Nas okłamano, a pod kłamstwem się nie podpisujemy. Jakie mamy problemy 

finansowe? My byśmy nie mieli problemów, gdyby Burmistrz Pawlicki wywiązał się za drogi 

i oddał 3 mln zł. My nie mamy problemów finansowych gdyby dotrzymał słowa. My nie 

chcemy sprzedawać, ani jednej działki, ani jednej cegiełki szpitala, bo nie ma takiej potrzeby. 
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Tu jest właśnie problem. Milionowe nakłady na Gminę Jarocin, gdzie miało być 50% zwrotu 

do nas, gdzie to jest to wszystko? W tej chwili mamy sukcesy. Jesteśmy w sieci, mamy sukces. 

Mamy wreszcie diabetologię. Trzeci krok to to, że pracuje Zarząd. W mojej ocenie pan 

Mazurek świetnie to robi ze Stanisławem. Paliatyw szykujemy. Najważniejsza rzecz, wreszcie 

ja mam prawdę na temat szpitala, że jest źle. W życiu nie widziałem, że rozebrano tak cenne 

pralnice. Gdzie to jest? Jak może kwitnąć gospodarstwo, jak pan prezes jest nieobecny. Ile razy 

zajeżdżam do szpitala to pan prezes w Poznaniu. Chyba w Poznaniu spał pan Jantas. Jego 

mieszkanie to Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu. Czemu to służyło?  

 

Radny M. Walczak – zwiększył kontrakt. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jaki kontrakt. Naszym kosztem. Gdzie 

jest to 700.000 zł, gdzie są pieniądze za studnię 400.000 zł Gdzie to jest? 

 

Radny M. Walczak – w zeszłym roku pan Prezes zwiększył kontrakt o 800.000 zł na oddział 

wewnętrzny.  

 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – chciałbym 

podziękować panu Martuzalskiemu, który był przy rozmowach z ratownikami, jak również 
panu Staroście, panu Wicestaroście, panu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia, który 

rozmawiał bezpośrednio z niektórymi ratownikami, pani radnej Włodarczyk, która 

uczestniczyła w ostatniej Radzie Nadzorczej i wspomagała. Odpowiem pani radnej, to jest taka 

sytuacja, że pan Jantas rzeczywiście mógł podejmować takie decyzje, że te działki mógł 

sprzedać. Natomiast za każdym razem, przy sprzedawaniu majątku, gdzie właścicielem jest 

Zarząd nawet najskromniejsze pismo powinno się znaleźć, że sprzedaje działki. To jest błąd, 

z którego nie można się wytłumaczyć. To jest za duża suma, by jednoosobowo mógł 

dysponować. Dane, które podał pan radny Martuzalski, te dane pochodzą ze szpitala, które 

dotyczą pralni. Szkoda, że tak się stało, bo niektóre szpitale jak w Ostrowie czy szpital 

w Rawiczu pralnie budują. Przy tych pralniach zysk nie był rewelacyjny, ale te 7, 10 tys zł tego 

zysku by było. Następna sprawa, to za wydzierżawienie parkingu na placu przed szpitalem my 

płacimy od 6 do 7 tys zł dzierżawcy. Dzierżawca nam pobiera 20% czyli 1200 -1400 zł. Mógł 

szpital ten parking prowadzić. Można było pracownikowi podwyższyć pensję o 500, 600 zł. To 

było też pociągnięcie nie do końca przemyślane. Jeżeli chodzi o skutki. Zarząd poprzedni 

pokazuje oszczędności na wysokość 600 tys zł. Przy pielęgniarkach pokazuje 1500 zł. Okazuje 

się, że musi być nowy Zarząd. To o co zapytał radny Matuszak, nie mam wielkiego planu 

restrukturyzacji. Mam plan restrukturyzacji przygotowany przez poprzedni Zarząd, ale nie 

realizowany. W ubiegłym miesiącu powiedziałem, że chodzę po lekarzach i obniżam 

wynagrodzenia. Dzisiaj księgowa pokazała, że jest 62 tys zł oszczędności za miesiąc lipiec, to 

jest jedna rzecz. To nie jest koniec, będą rozmowy od 1 października odnośnie wynagrodzenia 

za kierowanie oddziałami. Niektórzy kierownicy będą się na mnie obrażać. Wszystkim 

Spółkom wypowiedziałem umowy. Mieliśmy 3 kancelarie prawne, doradztwo finansowe. 

Zostałem z jedną kancelarią prawną. Zostały wypowiedziane wszystkie umowy, Enei, firmie, 

która dostarcza gaz w ramach oszczędności. Już są wprowadzone oszczędności, po 30, 50 tys zł 

na rok. Odwołanie przetargu, który szpital robił dla ZGO NOVA, która nam pierze. Był pewien 

błąd i poprosiłem o dosłanie dokumentów, ale tego na czas nie zrobili. Ogłosiłem nowy 

przetarg. Oczywiście dobrze, że ZGO wygrało, ale my żeśmy zyskali na tym 150 tys zł. Jak 

była cena 3,29 zł to do nowego przetargu ZGO NOVA przystąpiła z ceną 2,98 zł. Czyli widać 
jakie stosuje metody, żeby każdą złotówkę zdobyć. Ja plan oszczędnościowy zrobiłem. Ja w 

szpitalu jestem w sobotę, niedzielę i robię wszystko żeby ten szpital wyprowadzić. Myślę, że 

jesteśmy na dobrej drodze żeby tak się stało. Nie chcę mówić o wyrokach, o których ciągle na 
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sesjach mówimy. Jednak, żeby dokończyć sprawy są kolejne roszczenia. Za lata 2011, 2014 

i 2015 na kwoty 3,5 mln zł. Następna rzecz mamy podnieść od 1 lipca wynagrodzenie 

zasadnicze dla pracowników wykonujących zawód medyczny o 10%. Natomiast dostajemy 2% 

od 1 lipca, i 2% od 1 października, a mamy podnieść o 10%. Myślę, że tak pesymistycznie to 

zabrzmiało, ale jestem nastawiony optymistycznie i mam chęci do pracy. Państwo ode mnie 

domagacie się opracowania, żeby to się nazywało restrukturyzacja. Jeżeli tak bym to 

przedstawił, to my już byśmy pożyczki żadnej z banku nie dostali. Kto tak zadłużonemu 

przedsiębiorstwu w trakcie restrukturyzacji udzieli pożyczki.  

 

Radny K. Matuszak – to co powiedziała Przewodnicząc Komisji Rewizyjnej, to myśmy taki 

wniosek wysnuli, że w tym wszystkim musimy się wszyscy uderzyć się w piersi. Odnośnie 

sprzedaży i zakupów, niestety przez tyle lat nie zajrzeliśmy do umowy Spółki. To, że 

poruszyliśmy na Komisji Rewizyjnej temat i to że rozpoczęliśmy tę dyskusję to jest ważne. To 

nie chodzi o to, czy prezesem będzie ten czy tamten. Ważne żebyśmy podjęli te prace dość 
szybko. Pan Prezes deklaruje chęć współpracy i należy ograniczyć te kwestie. Tym bardziej, że 

Zarząd jest i pewnie będzie jednoosobowy. To później powoduje różne perturbacje i 

niedomówienia. Pan Prezes mówi, że sprzedaż każdego majątku winna być udokumentowana 

i przekazana do Zarządu. Dobrze, z punktu widzenia moralnego tak, ale z punktu widzenia 

prawnego nie. Możemy sobie gadać. Dlatego zróbmy to, przejrzyjmy umowę Spółki i napiszmy 

nową. Opracujmy od nowa uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej i wszystko.  

 

Radna B. Włodarczyk - powiem szczerze, że kiedy byłam uczestnikiem narady 

w poniedziałek, to stwierdziłam, że nie chciałabym być ani godziny Prezesem szpitala ze 

względu na te wszystkie długi, jakie ma na głowie obecny pan Prezes. Doskonale to rozumiem, 

że to nie stało się jednego roku, bo to są zaszłości kilku lat i to się kumuluje. Szpital będzie 

musiał te pieniądze znaleźć, a pośrednio te pieniądze będziemy my, jako powiat musieli zaleźć 
żeby mu dopomóc. Ja cały czas uważam, że szpital to dobro społeczne. Bez szpitala nasz powiat 

nie istnieje. Dlatego należałoby przemyśleć w jaki sposób pomóc rozwiązać te sprawy i przyjąć 
do wiadomości, że tylko i wyłącznie dajemy dla naszych mieszkańców. Obojętnie czy będzie 

to Gmina Jarocin czy pozostałe. Z usług tego szpitala korzystają nasi mieszańcy i trzeba to tak 

rozwiązywać, żeby nie dzielić na drobne, że to było za tych czasów czy za tego prezesa. Taką 
spuściźnę otrzymaliśmy i trzeba te problemy rozwiązywać. Wczoraj na połączonej Komisji 

mówiłam, a dzisiaj jesteśmy w całości i w związku z powyższym wszystkim radnym z całego 

serca dziękuję. To o czym marzyliśmy, jako niektórzy chorzy na cukrzycę zostało ziszczone. 

Mam nadzieję, że ta poradnia diabetologiczna będzie służyła ludziom, a zapotrzebowanie na 

taką usługę medyczną było. Podczas spotkania dowiedziałam się, że ponad 175 osób korzysta 

z usług pani doktor i błagam, żeby to się nie zakończyło tylko na tym roku kalendarzowym. 

Proszę też wszystkich, obojętnie czy jesteśmy w Ziemi Jarocińskiej czy jesteśmy w innym 

zgrupowaniu, aby myśleć o tym żeby przy rekonstruowaniu szpitala, przy tym co też kładziemy 

nadzieję, żeby ten paliatyw, może nie taki jaki jest w Pleszewie, bo nas na razie na to nie stać, 
ale niech będzie kilka łóżek, to będzie dla naszych mieszkańców.  

 

Radny M. Walczak - chciałem przeprosić za spóźnienie, ale jeśli mamy punkt sprawozdanie 

finansowe szpitala za 2016 rok, to chciałem zwrócić uwagę na to co jest pozytywnego w tym 

sprawozdaniu. Przeanalizowałem je dosyć dokładnie, wróciłem też do wniosków z audytu, 

które Prezes nam przekazał i zysk jest na plusie 547.000 zł. W ciągu roku Prezes Jantas był 

ciągle w NFZ, ale to poskutkowało tym, że zwiększone były kontrakty na ortopedię i na 

wewnętrzny o 1,8 mln zł, które Prezes wywalczył. Nie ma co się oszukiwać, jest to jego sukces. 

Wydaje mi się, że przy 547.000 zł zysku operacyjnego przed amortyzacją to nie jest wynik 

szpitala. Wiadomo, że na wynik szpitala miały też wpływ te wyroki sądowe. Kiedyś pan radny 
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Martuzalski zarzucił, że wynik poprawiła o 600.000 zł sprzedaż działek. Sprzedaż działek nie 

poprawiła wyniku o 600.000 zł, tylko zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym poprawiła 

wynik o 166 tys zł. Czyli różnica między wartością księgową a wartością tego co zostało zbyte.  

 

Radny St. Martuzalski - odnośnie umowy Spółki, słuszna uwaga bo po 7 latach powinniśmy 

się przyjrzeć zapisom tego dokumentu, na bazie którego funkcjonuje nasza Spółka. Jako jeden 

z autorów tej umowy Spółki przychylam się do tego wniosku. Natomiast właśnie na tym polega 

nadzór właścicielski, kiedy Zarząd w ocenie właściciela dokonuje nieprawidłowych działań 
zbycia, nie zbycia, to nie potrzeba zapisów w umowie Spółki. Taki nieudolny Zarząd się po 

prostu odwołuje. Tu była pełna akceptacja i aprobata tych działań, które poprzedni Zarząd 

szpitala czynił. Obojętne jakie zapisy wprowadzimy przy braku nadzoru, przy braku dobrej 

woli ze strony właściciela, nikt nie uchroni nas od negatywnych skutków. Jeszcze do byłego 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia Pana Walczaka, ja wspomniałem w moim wystąpieniu, że 

ocena funkcjonowania Spółki w sprawozdaniu, ocena merytoryczna ja również ocena 

finansowa przede wszystkim składa się z wielu elementów. Możemy różne parametry 

przywoływać, które bardziej czy mniej precyzyjnie określają kondycję Spółki. Najważniejszym 

w biznesie współczynnikiem jest współczynnik płynności. Cóż z tego, że wskaźniki operacyjne 

są pozytywne, kiedy pan przez swoją niefrasobliwość, amatorszczyznę utraci płynność i nie 

będzie pan mógł podstawowych zadań Spółki wobec kontrahentów, chorych i pracowników 

wypełnić.  
 

P. Leszek Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – 

przypomniała mi się jedna rzecz dość istotna, bo skierowałem już pismo do Zarządu, że chcemy 

zmieniać w Statucie zapis, żebyśmy mogli prowadzić chirurgię jednego dnia. Wypracujemy 

jeden dzień wolny, bez dyżurów chirurgów. Co będzie się działo z tym wolnym dniem? 

Prowadzę rozmowy z lekarzami chirurgami i wprowadzimy w tym dniu chirurgię jednego dnia, 

będziemy operowali zaćmę. Oszczędności z dyżurów to 10 -15 tys zł, a przy tych operacjach 

to kolejne oszczędności 25 - 30 tys zł. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tak jak za noworodki, 

ile operacji tyle pieniędzy. Jak się uda to dopiąć do końca to myślę, że w tym kierunku 

pójdziemy. Dwa piętra mamy dostosowane na tyle, by przenosić te oddziały, które będą 
rozbudowywane.   

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – dopiero 4 września szpitale dowiedzą się 
jakie będą zasady kontraktowania szpitali w sieciach. Trudno byłoby w sposób odpowiedzialny 

przedstawiać jakikolwiek program nie mając żadnej informacji na temat finansowania 

w najbliższych latach. Dlatego we wrześniu najprawdopodobniej pan Starosta będzie wnosił, 

aby na sesji pojawił się taki punkt. Między innymi pan prezes ujawnił jeden z punktów 

programu, żeby uporać się z tym dużym problemem.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję za dyskusję. Pragnę 
podziękować panu Prezesowi za przedstawione sprawozdanie i za wyjaśnienia. Musimy mówić 
o przyszłości, że jesteśmy w sieci, mamy paliatyw. Ja osiem lat walczyłem o paliatyw  

bezskutecznie. Później radni dołączyli. Czekam jeszcze na godne miejsce na kaplicę. Wreszcie 

udaje nam się wszystko realizować to co zaplanowaliśmy dla ludzi. Bylem na spotkaniu 

z diabetologami. W tej chwili możemy spojrzeć im w oczy. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – informacja do mediów, bo Przewodniczący 

Rady jak i pani Radna Włodarczyk wspominali o zasługach tej Rady, że powstał punkt 

diabetologiczny. Pojawiają się nowe osoby, które przypinają sobie ordery. Jako były Starosta, 

były Burmistrz, były Przewodniczący Rady chciałem podziękować wszystkim siedzącym za 
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tym stołem, że potrafiliśmy. Przy podejmowaniu decyzji nikt z radnych nie głosował 

przeciwko. Wszyscy radni Rady Powiatu podjęli taką decyzję. Chciałem podziękować za to, bo 

to jest dobry wyróżnik, w jakim jeżeli chodzi o szpital, powinniśmy funkcjonować.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Zanim ogłoszę przerwę 
informuję, że w przerwie sesji odbędą się posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisja 

Edukacji i Kultury w celu zaopiniowania projektów uchwał.  Ogłaszam przerwę w obradach.  

 

Po przerwie. 

Rada zachowuje quorum i jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Wyszedł Pan M. Drzazga, obecnych jest 18 radnych. 

 

Ad. pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady. Przechodzimy do 

rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany statutu 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja i został omówiony na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - z dniem 01 stycznia 2016r. nastąpiła 

urzędowa zmiana poprzez wyodrębnienie w gminie Jaraczewo miasta Jaraczewo. Zmiana ta 

powoduje konieczność jej uwzględnienia w § 4 ust. 2 statutu przy określaniu obszaru działania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.  

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 15 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLVI/295/17 

 

Ad. pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzymy kolejny projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji 

i Kultury pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś pragnie zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. 
 

Na obrady przyszedł radny Kuzdżał i radny Wąsiewski.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLVI/296/17 

 

Ad. pkt. 9. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji 

i Kultury pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLVI/297/17 

 

Ad. pkt. 10. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania po konsultacjach. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji 

i Kultury pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Radny Sł. Wąsiewski, Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju również 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
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Uchwała Nr XLVI/298/17 

Ad. pkt. 11. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030 wraz z autopoprawkami. 

Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju ze stosownymi autopoprawkami pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt 

uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLVI/299/17 

 

Ad. pkt. 12. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ostatni projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok wraz z autopoprawkami. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji 

i Kultury pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

 

Radny Sł. Wąsiewski, Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

Radny A. Szlachetka, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 

Komisja Rolnictwa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok w zakresie działania Komisji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 15 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

Uchwała Nr XLVI/300/17 

 

 

 



13 

 

 

Ad. pkt. 13. 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny M. Walczak – proszę o informację, dlaczego podczas zjawisk meteorologicznych, 

które wystąpiły 11 sierpnia i który zagroziły życiu oraz mieniu mieszkańców Powiatu 

jarocińskiego nie zostały podęte odpowiednie działania. Dlaczego nie zostało zwołane 

posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego? 

 

Ad. pkt. 14. 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny K. Matuszak – to chyba ostatnia sesja przed otwarciem obwodnicy jarocińskiej. To 

wielka inwestycja przekraczająca 400 mln zł. Chciałbym, abyśmy wszyscy pamiętali kto był 

ojcem, kto był matką tego sukcesu. Za chwilę tych ojców i matek pojawi się wiele do 

przecinania wstęgi. Prawda jest tego typu, że byłem świadkiem w tamtej kadencji tych twoich 

Stanisławie i Platformy zabiegów o tę obwodnicę. Mam apel, abyśmy na forum tej Rady 

pamiętali, że nie byłoby obwodnicy Jarocina gdyby nie burmistrz z Platformy Obywatelskiej 

tamtej kadencji. Takie są realia. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Byłem świadkiem tych 

telefonów, również tych nieformalnych. Zabiegów Leszka Mazurka, który też działał kanałami 

dyplomatycznymi. Pamiętajmy o tym właśnie. Ja to mówię też w swoim kontekście. Niedawno 

ktoś mi się zapytał, co wyście w tamtej kadencji zrobili, przecież popierałeś Martuzalskiego. 

Ano jest obwodnica warta 400 mln zł i nie na kredyt tylko za pieniądze nam dane z góry. 

Wielkość i wartość inwestycji docenimy wszyscy, jak zobaczymy  puste drogi w Jarocinie. 

Myślę, że do głosu dopuszczony nie zostanę przy otwarciu obwodnicy, dlatego pozwoliłem 

sobie zrobić to dzisiaj. Jednak jeżeli ktoś będzie zabierał głos to pamiętajmy o tych, którzy 

przyczynili się do powstania tej obwodnicy. Z tych co przyjadą przecinać wstęgę, wielu się 
będzie podszywać, to trzeba przypomnieć jak się wyśmiewali, że obwodnica będzie tylko na 

bilbordach czy na papierze. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zgadza się, że bez poparcia politycznego 

możemy sobie tylko marzyć. Taka jest prawda. Człowiek ma na uwadze, że w tamtej kadencji 

rządziła Platforma i PSL i bez tego wsparcia solidnego by tej obwodnicy nie było. Sam biję się 
w piersi, że kolega Martuzalski kilka razy składał obietnicę, że głowę daje, że obwodnica 

będzie. A głowę ma. Dobrze Karol, że o tym wspomniałeś. W tamtym czasie, kiedy Stanisław 

mówiłeś, że będzie obwodnica, ja się pukałem w czoło. Jest to teraz faktem. Zaczyna człowiek 

doceniać. Dziękuję Stanisław za trud twój jako burmistrza, dziękuję Leszek. 

 

Radny K. Matuszak – szkoda, że nie ma wśród nas Zygmunta Meisnerowskiego, który też się 
do tego przykładał. Myślę, że przyjdzie czas, by któryś z węzłów jego imieniem nazwać. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przecież był też Andrzej Dworzyński. 

Wiemy o co chodzi. Jak jadę do Tarc do pracy, jest na co popatrzeć. Głowa będzie się trzymać 
mocno. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – tak samo będzie ze szpitalem. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja o szpital jestem spokojny.  
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Radny M. Walczak – skoro już jesteśmy przy wielkiej polityce, to Panie Przewodniczący teraz 

rządzi PIS, pan jest z PIS-u, to teraz druga część obwodnicy. Bo to tylko połowa.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – to co możemy, to robimy. Tu siedzi mój 

szef PIS-u, kolega Krawiec. I wiele z tego dobrego wychodzi.  

 

Radny M. Walczak – mam prośbę, bo zawsze na początku sesji przyjmujemy protokół z Rady. 

Czy byłaby możliwość, żeby protokół roboczy wrzucać wcześniej do esesji?  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem podziękować za ciepłe słowa. 

Natomiast to nie jest zasługa Martuzalskiego, tylko ludzi, którzy… Ja nie mam zamiaru sobie 

przypinać orderów, bo nie po to człowiek pracuje w samorządzie, nie dla zaszczytów. W tej 

chwili nie byłbym w stanie wszystkich osób wymienić. Od Rafała Grupińskiego, bez którego 

nie byłoby obwodnicy. Taka jest prawda. Do ostatniego momentu, do Rady Ministrów, na 

której była zatwierdzana obwodnica, ona miała być zdjęta. Ja wiem o „kuchni” jak to się 
odbywało. Był między innymi były poseł pan Józef Racki. To są ludzie, którzy mają ogromny 

wkład. Mariusz Witczak, jak również były Minister Sławomir Nowak, który podjął decyzję, 
który stał za nami. Wszyscy obśmiali go za zegarek, a ja jestem mu wdzięczny, że miał odwagę 
podjąć taką decyzję. Nie miałem tego mówić, ale chciałem poinformować wszystkich państwa, 

mieszkańców powiatu i przyłączyć się do apelu, by partia rządząca wykonała to, co jest 

zapisane w Planie Budowy Dróg i Autostrad. Szanowny panie radny Walczak. Nie ma pół 

obwodnicy, bo obwodnica Jarocina została wykonana. Teraz następnym etapem są odcinki 

łączące Kórnik, obwodnicę Kórnika z obwodnicą Jarocina oraz obwodnicę Jarocina 

z Ostrowem. Nie trzeba o nic zabiegać. To jest zapisane w Planie Budowy Dróg i Autostrad od 

roku 2025. W tej chwili dla państwa informacji są przeprowadzane prace planistyczne, są 
uzgodnienia środowiskowe. Tu jest apel do kolegów z PIS-u. Dbajcie o to, żeby to zostało 

zrealizowane. Decyzje już zapadły, natomiast trzeba wkoło tego naszego wspólnego dziecka 

chodzić, aby w przyszłych latach wspólnie się cieszyć, bo ktoś podjął decyzję.  
 

Radny J. Zegar – to jest naprawdę pół obwodnicy. Zobaczymy za miesiąc jak pan radny Jacek 

spóźni się godzinę na sesję, bo w Witaszycach będzie stał. Tak się stanie, Witaszyce i Kotlin 

będą zakorkowane. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – dla rozluźnienia sytuacji, mam nadzieję że 

pan Zegar nie przywiezie kilkadziesiąt tysięcy aut z innych miejsc w Polsce. Ten strumień 
samochodów, który w dniu dzisiejszym przejeżdża w jedną i drugą stronę w Witaszycach on 

pozostanie. Tu się nic nie zmieni i prosiłbym nie straszyć.  
 

Radny Sł. Wąsiewski - cieszę się z tej dyskusji, bo zmierza ona w takim kierunku, że musimy 

bardzo racjonalnie myśleć o Gminie Kotlin, szczególnie pod kątem wykonania drogi Prusy – 

Magnuszewice aż do Kotlina. To jest taka mała obwodnica. Rzeczywiście ten ruch będzie się 
korkował. Szybko się przejedzie przez obwodnicę Jarocina i dojedzie się do Witaszyc i Kotlina. 

Ten odcinek aż do Pleszewa, do ronda będzie się zapychał. Podkreślam jakże istotna jest ta 

ścieżka rowerowa od Kotlina do GrillBaru. Tam mnóstwo ludzi chodzi pieszo wieczorem po 

drodze krajowej nr 11.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy do was radnych dochodzi, to co Karol 

zaczął mówić, co to jest 400 mln zł? To są cztery nasze budżety a nawet więcej. Ja kiedy 

spotykałem się z panem Burmistrzem Jaraczewa, wtedy Wójtem, mówi co nas łączy razem. On 

zawsze mówi, że każda złotówka z budżetu powiatu włożona w Gminę Jaraczewo to jest nasz 

sukces. Tak samo w Gminie Kotlin, to też jest nasz sukces. 
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Radny M. Walczak – w nawiązaniu do obwodnicy, bardzo ważna jest ta droga, za którą 
oberwało się poprzedniemu Staroście, że przekazał środki, jeśli chodzi o Kotlin, droga Jarocin 

– Słupia, bo to jest idealne połączenie jeśli chodzi o Poznań.  
 

Radny K. Matuszak – droga Zakrzew – Golina, która jest w planach powiatowych, też jest 

bardzo ważna. Jeżeli ktoś z Poznania wjedzie w obwodnicę to się już do centrum Jarocina nie 

będzie wracał, nie będzie jechał Wrocławską w kierunku Wrocławia, tylko pojedzie przez 

Zakrzew, Golinę i już na Wrocław. Ominie całą Ciświcę. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – mam wrażenie, że trochę tej dyskusji jest nie potrzebne. 

Wybiegamy poza temat. Na zakończenie zaproszę wszystkich na Dożynki Powiatowe, które 

odbędą się w Magnuszewicach 3 września. Msza święta o godz. 15.00 a potem przemarsz na 

stadion i dalsza część uroczystości z koncertem i zabawą taneczną. 
 

Ad. pkt. 15. 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. pkt. 16. 

Komunikaty. 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejna sesja 29 września br. w piątek w Liceum. Tam 

są wyśmienite warunki, jest luźniej. 

 

Radny M. Walczak – co z projektem uchwały, który złożył Klub Ziemia Jarocińska? 

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zapytamy radcę prawnego, czy jeżeli Klub Ziemia 

Jarocińska złożył inicjatywę, żeby podjąć uchwałę w sprawie przekazania dokumentacji 

technicznej małej obwodnicy w Jarocinie. Czy ja jestem zobowiązany do podjęcia takiej 

uchwały niezwłocznie? 

 

P. T. Kuderski, radca prawny – sytuacja w mojej ocenie jest następująca: inicjatywę 
uchwałodawczą zgodnie ze Statutem posiadają również radni, którzy właśnie z taką inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpili. Statut mówi, że jeżeli projekt uchwały złożony nie przez Zarząd 

rodzi określone skutki finansowe, to jest on obligatoryjnie opiniowany przez Zarząd. Opinia 

jest niewiążąca, ale tryb procedury powinien być zachowany. Po otrzymaniu opinii przez 

Zarząd Przewodniczący powinien umieścić projekt w porządku obrad. Moja uwaga dotyczy 

tego, że ten projekt uchwały, który żeście państwo przedłożyli ma niewłaściwą podstawę 
prawną. Powołujecie się państwo na art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, a ten ustęp 

ma liter od a do f. Każda uchwała powinna mieć właściwą podstawę prawną. Poza tym z treści 

uchwały wynika, że wolą państwa jest udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Jarocin, a wtedy 

w podstawie prawnej powinna być mowa o ustawie o finansach publicznych. Zarząd opiniując 

tą uchwałę również wskazywał, że jest niewłaściwa podstawa prawna.  

 

Radny J. Zegar – na sesję ma wejść, czy nie? 

 

P. T. Kuderski, radca prawny – tak jak powiedziałem grupa radnych ma inicjatywę 
uchwałodawczą. W przypadku uchwał, które rodzą skutki finansowe elementem procedowania 

jest opinia Zarządu. Opinia Zarządu nie jest ona wiążąca dla Rady. Zarząd musi ją 
wyartykułować, po to by Przewodniczący rady mógł projekt uchwały w porządku obrad 

umieścić. Uchwała jednak powinna mieć właściwą podstawę prawną.  
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J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – mamy odpowiedź. Uchwała rodzi skutki finansowe. 

Wy przesyłacie uchwałę do mnie, ja odsyłam do Zarządu. Zarząd opiniuje albo pozytywnie 

albo negatywnie. Odsyła z powrotem do mnie i wtedy dopiero opinia decyduje o tym czy na 

sesję daję. Proszę jeszcze raz wystąpić z właściwą podstawą prawną a ja wtedy przekażę do 

rozpatrzenia zarządowi. Wróci do mnie i we wrześniu byśmy głosowali.  

 

Ad. pkt. 17. 

Zakończenie obrad. 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 

obrady XLVI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 19.15 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 


